 Baixa com a soci (menors de 18)

Club Natació Palafrugell - Empordà

El/la Sr./Sra
representant/tutor legal d’en/de na
DNI número

en tant que
amb
.

nascut el

Desitja, en data d’aquest document, causar baixa dels següents serveis:
❏ Soci del Club Natació Palafrugell - Empordà (quota anual)
❏ Cursos de Tecnificació o Competició del Club Natació Palafrugell - Empordà
(quota mensual)
i que no li sigui tramès cap més recàrrec econòmic al seu compte bancari.

Signatura del/de la tutor legal del/ de la nedador/a:

Palafrugell, a

de

de

.

Pot fer-nos arribar la sol·licitud de baixa de forma presencial o per E-mail
* Una vegada rebuda la sol·licitud de baixa, rebrà un correu electrònic de confirmació de la baixa
* Les baixes tramitades sense la corresponent firma del/de la tutor-a legal no tindran cap validesa

❏

Vull seguir rebent informació de la secció de natació del Club Natació Palafrugell - Empordà, a través del
meu correu electrònic, de les activitats, ofertes i promocions pròpies tant de la secció esportiva com del
club en general.
* Marcar amb una X en cas afirmatiu

D’acord amb la Llei Orgànica vigent del 15/1999, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves
dades personals seran mantingudes en un fitxer i en l’historial del Club Natació Palafrugell - Empordà, amb seu a
la Avda. Corts Catalanes, 3
Les seves dades es mantindran en la màxima, absoluta i estricta confidencialitat. Si desitja modificar o
eliminar-les, li demanem que ens ho comuniqui enviant un correu electrònic a c
 npalafrugell@gmail.com

 Full de valoració

Club Natació Palafrugell - Empordà
Per tal de millorar la gestió del nostre club, agrairíem que respongués les següents
qüestions:
* Les respostes a les preguntes són totalment voluntàries i estrictament confidencials

Raons per haver-se donat de baixa del club:
❏ Impossibilitat d’assistència als entrenaments
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Canvi de domicili
Gestió esportiva
Qüestió d’estudis
Gestió social i de la secció
Qüestió de desplaçaments
L’esport en sí ja no m’atreu
Altres:

.

Valoració de la seva experiència com a soci del CNPE (gestió administrativa):
❏ Molt satisfactòria
❏
❏
❏
❏
❏

Satisfactòria
Normal
Decebedora
Molt decebedora
NS / NC

Valoració de la seva experiència com a soci del CNPE (gestió esportiva):
❏ Molt satisfactòria
❏
❏
❏
❏
❏

Satisfactòria
Normal
Decebedora
Molt decebedora
NS / NC

No voldríem acomiadar-nos sense agrair-li tot el temps que ha format part del Club Natació
Palafrugell - Empordà, amb el desig que aquest sentiment de pertinença al club i aquesta
estima per la natació l’acompanyi per sempre més.

